
Regulamin  II Młodzieżowego Rajdu Rowerowego Szlakiem Miejsc  Pamięci  Narodowej 

 w Powiecie Radzyńskim w 80 Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 

 

I. Organizator Rajdu, partnerzy, organizacje wspierające i honorowe patronaty. 

1. Organizatorem II Młodzieżowego Rajdu Rowerowego Szlakiem Miejsc Pamięci 

Narodowej w Powiecie Radzyńskim  w 80 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej, 

zwanego dalej Rajdem, jest Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w 

Radzyniu Podlaskim. 

2. Organizację Rajdu wspiera Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim 

oraz nieformalne stowarzyszenie „Radzyńska Grupa Rowerowa I LO i Przyjaciele”. 

3. Patronat Honorowy sprawują: Starosta Radzyński Pan Szczepan Niebrzegowski,  Burmistrz 

Radzynia Podlaskiego Pan Jerzy Rębek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Pan Wiesław 

Mazurek. 

 

II. Uczestnicy Rajdu 

1. Uczniowie szkół ponadpodstawowych  z  powiatu radzyńskiego.  

2. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych z powiatu radzyńskiego. 

3. Inne osoby zainteresowane udziałem w Rajdzie. 

 

III. Cele Rajdu 

1. Promocja Powiatu Radzyńskiego, jego historii i wkładu mieszkańców w walkę o wolność w 

czasie II wojny światowej. 

2. Ukazanie martyrologii mieszkańców Ziemi Radzyńskiej w czasie II wojny światowej. 

3. Uświadomienie uczestnikom Rajdu, że w 2019 r. przypada 80 rocznica wybuchu II wojny 

światowej - najstraszliwszej z wojen w historii ludzkości. 

4. Odwiedzenie MPN związanych z II wojną światową znajdujących się na terenie powiatu 

radzyńskiego. 

5. Włączenie się do programu obchodów 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w 

Radzyniu Podlaskim. 

6. Budzenie postaw patriotycznych, poczucia odpowiedzialności za losy Ojczyzny. 

7. Promocja turystyki rowerowej jako jednej z najlepszych form rekreacji. 

8. Kształtowanie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu oraz umiejętności korzystania z 

infrastruktury rowerowej województwa lubelskiego. 

9. Pogłębianie zasad przestrzegania przepisów ruchu drogowego w praktyce. 

10. Integracja młodzieży z różnych szkół powiatu radzyńskiego.   

11. Zdobycie  punktów na odznakę  „Znam Miejsca Pamięci w  Powiecie Radzyńskim”. 

 

IV. Termin i trasa  Rajdu. 

1. Rajd odbędzie się 17 września 2019 r. 

2. Trasa Rajdu:  Radzyń Podlaski  - Sitno  –  Feliksówka – Płudy – Jaski – Główne –

Uroczysko Baran / Kaplica św. Antoniego  – Zosinowo – Płudy – Radzyń Podlaski.  

3. Trasa liczy około 50 km. 

 

V. W programie Rajdu przewiduje się: 

1. Oficjalne rozpoczęcie Rajdu.  

2. Zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej: 

a) na zbiorowej mogile żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. (cmentarz 

parafialny w Radzyniu Podlaskim), 



b) przed Pomnikiem Niepodległości w Radzyniu Podlaskim, 

c) symbolicznej mogile harcerzy radzyńskich w Sitnie, 

d) na symbolicznej mogile żołnierzy AK zamordowanych przez NKWD w 1944 r. w 

Uroczysku Baran, 

3.  Złożenie kwiatów: 

a) przed Pomnikiem Niepodległości w Radzyniu Podlaskim, 

b) symbolicznej mogile harcerzy radzyńskich w Sitnie. 

4. Konkurs historyczny „Miejsca Pamięci Narodowej w Powiecie Radzyńskim” w formie testu 

(30 – 40 zadań jednokrotnego wyboru). Zalecana literatura: Dominika Leszczyńska „Miejsca  

Pamięci w Powiecie Radzyńskim”. Wydawca: Powiat Radzyński 2011 oraz artykuły w 

lokalnej prasie. 

5. Wspólny turystyczny obiad. 

 

VI. Zasady organizacyjne Rajdu 

1. Udział uczniów w Rajdzie zgłasza do Organizatora dyrektor szkoły, który wyznacza 

opiekunów i przydziela im zadania. 

2. Zgłoszenie powinno być  przekazane  na piśmie, zgodnie z załączonym wzorem lub 

elektronicznie na adres dyrektor@loradzyn.pl 

3. Termin zgłoszenia upływa 12 września 2019 r. 

4. Przed rozpoczęciem Rajdu kierownik grupy dostarcza Organizatorowi oświadczenia 

pełnoletniego uczestnika rajdu  lub rodzica uczestnika niepełnoletniego o: 

a) zgodzie na  przetwarzanie  danych osobowych i publikacji wizerunku na potrzeby Rajdu, 

b) zapoznaniu się z regulaminem Rajdu. 

5. Na każdych z 7 uczestników Rajdu musi być jeden opiekun, który spełnia warunki określone 

w przepisach  o organizacji turystyki młodzieży szkolnej. 

6. Uczestnicy Rajdu poruszają się w grupach nie większych niż 15 osób, w tym młodzież i 

opiekunowie. 

7. Uczestnicy Rajdu muszą posiadać: 

a) sprawne rowery, 

b) strój odpowiedni do warunków pogodowych, 

c) dokument tożsamości (legitymacja szkolna lub dowód osobisty) 

d) napoje niezbędne  na czas Rajdu. 

e) kamizelki odblaskowe dostarczone przez Organizatora, zawierające logo Rajdu.   

8. Uczestnicy rajdu mają obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego, wykazywać 

szczególną troskę o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników Rajdu a także osób 

postronnych spotykanych na trasie. 

9. Uczestników Rajdu ubezpieczają szkoły, które dokonują zgłoszenia udziału w Rajdzie. 

10. Rajd rozpoczyna się od wyjazdu z posesji I LO przy ul. Partyzantów 8, punktualnie o 

godz. 7.45. Rajd kończy  się po pokonaniu trasy przed I LO w Radzyniu Podlaskim około 

godz. 18.00. 

11. Dopuszcza się możliwość dołączenia do Rajdu na trasie, jak również odłączenia w trakcie 

Rajdu. Decyzje o tym podejmuje kierownik grupy, który informuje kierownika Rajdu. 

 

VII. Świadczenia ze strony Organizatora 

1. Kamizelki odblaskowe. 

2. Poczęstunek na trasie Rajdu: bułeczki, napoje, owoce. 

3. Posiłek w porze obiadowej: gorąca grochówka, chleb, napoje, owoce. 

4. Pamiątkowe znaczki, dyplomy oraz nagrody za uzyskanie tytułu laureata w konkursie. 



5. Zaliczenie punktów na odznakę „Znam Miejsca Pamięci w Powiecie Radzyńskim” w 

stopniu brązowym. 

6. Pomoc techniczną w trakcie Rajdu (naprawa roweru). 

 

VIII. Zasady bezpieczeństwa 

1. Uczestnicy Rajdu poruszają się w kolumnach do 15 osób, zawsze prawą stroną drogi z 

zachowaniem minimalnej, ale bezpiecznej odległości od prawego skraju drogi, ścieżki itp.. 

2. Dozwolona jest tylko jazda  „jeden za drugim” z zachowaniem odległości zapewniającej 

bezpieczeństwo. 

3. Należy unikać gwałtownego hamowania a planowane zatrzymanie zawsze musi być 

sygnalizowane. 

4. Na  wszystkich drogach, a szczególnie  gruntowych  tempo jazdy  należy dostosować do 

warunków, zwracając uwagę na  koleiny, piach, żwir itp. 

5. Przekraczanie dróg publicznych może nastąpić w miejscach do tego  przeznaczonych lub 

wskazanych przez opiekuna grupy, zawsze jednak po upewnieniu się, że nie zagraża żadne 

niebezpieczeństwo. 

6. Wszelkie niedyspozycje  zdrowotne  należy zgłaszać do opiekuna grupy. 

7. Awarie roweru należy zgłaszać opiekunowi grupy, który poinformuje o problemie osoby 

odpowiedzialne za  pomoc techniczną. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do udziału w Rajdzie  oznacza potwierdzenie znajomości Regulaminu Rajdu 

oraz zobowiązanie  do jego przestrzegania przez każdego uczestnika. 

2. Rajd może zostać odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych lub innych 

przyczyn niezależnych od Organizatora. 

3. Uczestnicy Rajdu, mając na uwadze jego cele, w maksymalny sposób  uczestniczą w 

realizacji programu Rajdu. 

4. Z przyczyn niezależnych od Organizatora program rajdu może ulec zmianie. 

5. Zachowanie uczestników Rajdu jest zawsze dostosowane do okoliczności, w tym takich jak 

miejsce przebywania i realizowany program. 

6. W trakcie Rajdu wszyscy uczestnicy stanowią zespół nastawiony na współpracę, wzajemną 

życzliwość  i koleżeńską pomoc. 

7. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

8. Regulamin Rajdu i wzory załączników  są dostępne  na stronie internetowej I Liceum 

Ogólnokształcącego  w Radzyniu Podlaskim  www.loradzyn.pl w zakładce SPILO 

9. W sprawach spornych interpretacja Regulaminu Rajdu należy do Organizatora. 

 

X. Załączniki do Regulaminu: 

a) Wzór Karty zgłoszenia udziału w rajdzie. (załącznik. nr 1) 

b) Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Rajdu. (załącznik nr 2) 

c) Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych na potrzeby 

Rajdu. (załącznik. nr 3) 

 

 

 

http://www.loradzyn.pl/


Załącznik nr 1 

KARTA  ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  

w II Młodzieżowym Rajdzie Rowerowym Szlakiem Miejsc  Pamięci  Narodowej 

 w Powiecie Radzyńskim w 80 Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 

. organizowanym przez   

Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim  

w dniu 17 września 2019 r. 

 

………………………………………..                                                       ……………………. 

           / pieczęć szkoły zgłaszającej /                                                                                                                    / miejscowość i data / 

 

Dyrekcja ……………………………………………………………………………………….. 

                                                                    / nazwa szkoły zgłaszającej / 

zgłasza udział ……. uczniów w II Młodzieżowym Rajdzie Rowerowym Szlakiem Miejsc 

Pamięci Narodowej w Powiecie Radzyńskim w 80 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej. 

L.p. Imię i nazwisko Klasa 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

Kierownikiem grupy jest Pani/Pan ………………………………………… tel………………. 

Na 7 uczniów przypada jeden opiekun. ……………………………………………………….. 

Uczniowie zgłoszeni do udziału w Rajdzie oraz ich rodzice zostali zapoznani z Regulaminem. 

                                                                                                                  ………………………. 

                                                                                                                                                                         / pieczęć i podpis dyrektora szkoły / 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 
o zapoznaniu się z regulaminem II Młodzieżowego Rajdu Rowerowego 

Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej Powiatu Radzyńskiego  

w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej 

 

CZĘŚĆ A – wypełnia pełnoletni uczestnik Rajdu 

Imię i nazwisko ______________________________________________        Wiek: _________ 

Telefon kontaktowy:    _____________________________________________________ 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulamin Rajdu Rowerowego i 

zobowiązuję się go przestrzegać.  

2. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rajdzie rowerowym w dniu 17 

września 2019 r. 

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności  poruszania się po drogach. 

4. Oświadczam, że posiadam kartę rowerową.**/ 

5. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić: 

________________________________________________________________________ 

imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy 

 

____________________    ____________________________ 

                         data                                                                 podpis uczestnika Rajdu 

 

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika Rajdu 

 

1. Ja, niżej podpisany/podpisana*/  ______________________________________________  

oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem Rajdu Rowerowego i wyrażam 

 

zgodę na udział mojego syna/córki ____________________________ w Rajdzie w dniu 17 

września 2019 roku. 

 

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki*/ pozwala na uczestnictwo  w 

Rajdzie.   

 

 

____________________    ___________________________ 

                       data                                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

o zgodzie na przewarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku 

na potrzeby 

 II Młodzieżowego Rajdu Rowerowego Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej      

Powiatu Radzyńskiego w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej 

 

CZĘŚĆ A – wypełnia pełnoletni uczestnik rajdu 

 

Imię i nazwisko ___________________________________________________        Wiek: _________ 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i 

publikację wizerunku na potrzeby II Młodzieżowego Rajdu Rowerowego. 

Zostałem poinformowany, iż dane osobowe będą przechowywane przez okres 

jednego miesiąca oraz, że konsekwencją niewyrażenia zgody jest odmowa 

uczestnictwa w Rajdzie.  

 

____________________    ____________________________ 

                               data                                                                                         podpis uczestnika rajdu 

 

*zgodę można w każdej chwili wycofać w formie pisemnej, składając ją w sekretariacie I LO w Radzyniu Podl. 

 

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu 

 

Imię i nazwisko uczestnika rajdu _________________________________________       Wiek: _________ 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i 

publikację wizerunku mojego dziecka – uczestnika Rajdu - na potrzeby II 

Młodzieżowego Rajdu Rowerowego. 

Zostałem poinformowany, iż dane osobowe będą przechowywane przez okres 

jednego miesiąca oraz, że konsekwencją niewyrażenia zgody jest odmowa 

uczestnictwa w Rajdzie.  

 

____________________    ___________________________ 

                                 data                                                                                   podpis rodzica/opiekuna prawnego 

*zgodę można w każdej chwili wycofać w formie pisemnej, składając ją w sekretariacie I LO w Radzyniu Podl. 


